
”Ingen dag är den andra 
lik, det är det jag gillar. 

Och att få jobba praktiskt. 
När veckan är slut känner 
jag verkligen att jag har 
gjort något”

BYGGARE
COM  

Yrkesarbetare, 
tekniker, ingenjör, 
arkitekt – välj bygg-
branschen så syns det 
vad du gör på jobbet

människor  jobbar inom   
byggsektorn

500 000

BYGG DIN 
FRAMTID

För ditt val till gymnasiet

VISSTE DU ATT:

”Det Där  
     har jag 
byggt”  

tänk om du 
 kunde säga



DIN VÄG TILL ARBETSLIVET
www.byggare.com

ARBETSLIVET
JOBBEN I BYGGSEKTORN GER DIG 

HELA TIDEN EN UTVECKLING, 
VARJE DAG OCH I VARJE NYTT PROJEKT.

DU LÄR DIG STÄNDIGT NYA SAKER 
OCH DET FINNS MÅNGA VÄGAR 

VIDARE I KARRIÄREN.

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM 
3 ÅR

YRKESPROGRAM 
3 ÅR

VVS- OCH- 
FASTIGHETS-
PROGRAMMET

EL-OCH ENERGI-
PROGRAMMET

NATUR-
VETENSKAPS-
PROGRAMMET

TEKNIK-
PROGRAMMET

FÄRDIGUTBILDNING
1,5-2,5 ÅR I FÖRETAG 

SOM LÄRLING

YRKESHÖGSKOLA 2 ÅR
ARBETSLEDARE

TEKNIKER
PROJEKTLEDARE

HÖGSKOLEINGENJÖR
3 ÅR

CIVILINGENJÖR ELLER
ARKITEKT 5 ÅR

T4

SAMHÄLLS-
VETENSKAPS-
PROGRAMMET

BYGG- OCH 
ANLÄGGNINGS- 
PROGRAMMET

GYMNASIET

EFTER GYMNASIET
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byggare com på wEBBEN
Gå in på www.byggare.com och läs mer
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byggarecom vänder sig till alla ungdomar i sverige som går 
sista året i grundskolan.
Utgivare: sveriges Byggindustrier – byggbranschens bransch- 
och arbetsgivarförbund med över 3 200 medlemsföretag.
Ansvarig utgivare: lars tullstedt/Bi Kompetensförsörjning
tidningen är ett samarbete med tidningen Byggindustrin
Redaktör: Helene dahlgren
Skribent: Johanna Åfreds
Omslagsfoto: Cecilia larsson lantz 
Produktion: ineko www.ineko.se
Projektledning: margareta ericsson 
Grafisk Form: therese löwgren 
Illustration sidan 2: Wenche arnesen
Repro: ineko aB. Tryck: Forssa Print, 2013
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VÄLj BYGG-
BRANSChEN
så syns det vad 
du gör på jobbet 

– RESuLTATET fINNS kVAR I åRATAL

Rita hus, led projekt, bygg vägar, snickra, lägg golv – det 
finns massor av olika jobb i ett byggprojekt. Du kan lätt 
hitta det som passar din talang bäst!
Foto: anders nordlén, CeCilia larsson lantz oCH Jens C Hilner

Vilket av jobben du än 
väljer så kommer du 
att kunna uppleva 
den där speciella 
känslan av att bygga 
något som är viktigt 

för andra människor. Något som 
kommer att stå kvar och användas un-
der många, många år. Det gör att du 
som väljer att jobba inom bygg får ett 
extra ansvar. Det som byggs ska vara 
gediget gjort och påverka människor 
och miljö på ett positivt sätt!

Många yrken på bygget
En del som jobbar i byggbranschen 
sitter mest framför sin dator, andra 
är nästan alltid utomhus. Vissa har 
börjat direkt efter gymnasiet, andra 
har pluggat vidare på högskolan. 
 Massor av människor är inblandade i 
ett bygge. Deras bakgrund och arbets-
situation kan se väldigt olika ut. Ett 
bygge är ett viktigt lagarbete där varje 
persons kunskap och engagemang 

spelar roll för slutresultatet. Arbets-
marknaden är stor och varierad.

Inom byggsektorn finns plats för 
personer med många olika intressen. 
Här jobbar de som vill gjuta, mura, 
snickra, mäta, spränga, lägga golv och 
sätta plattor. Här jobbar också de som 
är intresserade av byggkonstruktion, 
arkitektur och samhällsplanering, 
energi- och miljöfrågor, vatten- och 
miljöteknik, IT, projektledning och 
ekonomi, kultur- och byggnadshisto-
ria. Och många fler!

Chans att utvecklas
Byggbranschen har en hel del gamla 
vanor och traditioner. Men det hän-
der också nya saker hela tiden. Mate-
rial, teknik och arbetssätt förändras. I 
byggbranschen finns en stolthet över 
vad man gör. I projekten är varje de-
talj och person viktig. Det är fritt och 
omväxlande. Här finns stora möjlig-
heter att påverka ditt arbete och att 
utvecklas! ●

utbildning 
ger jobb
Den som gillar att jobba 
praktiskt satsar på att 
bli yrkesarbetare. För 
att komma dit gäller 
Bygg- och anläggnings-
programmet eller något 
annat yrkesprogram på 
gymnasiet.

Den som vill studera på 
högskola eller yrkeshög-
skola kan bland annat bli 
tekniker, ingenjör, civil-
ingenjör eller arkitekt. 
En bra grund för dessa 
studier är tekniskt, 
natur- eller samhälls-
vetenskapligt program 
på gymnasiet.
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YRkEN  
INOM BYGG
Träarbetare (eller snickare 
som de också kallas)
Betongarbetare
Håltagare
Golvläggare
Ställningsmontör
Murare
Plattsättare
Banarbetare (järnväg)
Stenmontör
Undertaksmontör
Kranförare
Anläggningsarbetare
Sprängare
Signaltekniker (järnväg)
Anläggningsmaskinförare

INRIkTNINGAR  
föR INGENjöRER
Bygg
Väg och vatten
Samhällsbyggnad
Lantmäteri
El, energi, VVS

MAN kAN  
OCkSå BLI 
Planerare
Konsult
Arbetsledare
Arkitekt
Inköpare
Fastighetsförvaltare
Platschef
Projektingenjör

VI SAkNAR DIG på BYGGET!
Varje år blir mer än 10 000 personer inom  
byggsektorn pensionärer. Så kommer det  
att vara i många år framöver. Det behövs 
hela tiden nya byggare av olika slag.
Välkommen du också!

kOM!

vägen till  
färdig byggnad
i alla steg i byggprocessen finns det byggutbildade  
personer inblandade. 

•  Projektet börjar med en idé, ofta från en privatperson, ett före-
tag, en myndighet eller en kommun som vill bygga eller renovera 
något.

 •  Efter beställningen ska allt planeras i detalj, ritas och konstru-
eras. Det gäller huset, vägen, bron eller vad det nu är som ska 
byggas. Det gäller också alla rör och ledningar som behövs för 
exempelvis el, vatten och avlopp. Allt detta planerings- och 
konstruktionsarbete görs av olika typer av ingenjörer eller 
arkitekter. 

•  Därefter sätter man igång med själva byggnadsarbetena som 
startar med mätning, sprängning och andra markarbeten. Sedan 
gjuter man grunden, reser byggnadskroppen, sätter upp inner-
väggar, inredning och installationer för el och VVS. Varje del av 
arbetet utförs av personer med yrkesutbildning för sitt område.

Du kan välja jobb och du 
kan välja arbetsgivare.  
Det finns stora byggföretag 
som till exempel Skanska, 
NCC, Peab och JM. Eller så 
väljer man att arbeta på 
ett mindre entreprenad
företag eller att starta eget 
företag. Andra typer av 
företag är arkitektkontor 
eller tekniska konsult
företag.
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SERVERhALL föR hELA EuROpAS  
fACEBOOkANVÄNDARE
Facebooks första och största serverhall utanför USA 

byggdes nyligen i Luleå. Byggnaden är lika stor som 17 hockey-
rinkar! Valet av Luleå berodde delvis på det kalla klimatet som 
kommer minska behovet av elektricitet för att kyla servrarna som 
annars lätt blir överhettade. I byggnaden finns tusentals servrar 
som aldrig någonsin får bli utan ström. Därför finns det flera 
oberoende strömkällor in till huset för elektriciteten. Om det ändå 
råkar bli strömavbrott finns batterier som tar över driften. Skulle 
även de slås ut finns stora dieselgeneratorer som kan kopplas in 
i nödfall. Servrarna i Luleå kommer att göra att det går snabbare 
för alla som vill surfa runt på Facebook.

André Jonsson, 27 år,  
arbetsledare på NCC i Luleå:
Vad gjorde du under bygget av  
facebooks serverhall?
”Jag hjälpte till med samordningen av arbetet så att alla på 
byggarbetsplatsen visste vad de skulle göra. Jag ordnade fram 
byggmaterial och ritningar, planerade arbetet och försökte hitta 
lösningar på problemen som dök upp längs vägen. Det var in-
tressant att jobba med amerikaner och att hjälpa dem. Anlägg-
ningen är spännande, den har väldigt höga krav på strömförsörj-
ning och reservkraft till servrar och stora kylanläggningar. det 
var en utmaning. Vi som jobbade lärde oss mycket nytt.”

1

Foto övre: gunnar svedenbäck och sweco Foto underst: susanne lindholm/scanpix
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sPännande  
pROjEkT
Du kuNDE VARIT MED OCh BYGGT5

Facebooks serverhall

Att jobba i byggbranschen är att sätta spår i  
omgivningen. Det mesta av det du är med och 
skapar kommer att finnas kvar längre än du själv. 
Oavsett om det är en väg, en bro, ett nytt bostads-
område, en park, en industribyggnad...
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höGhuS BYGGDA I TRÄ
I Sundbyberg byggs Stockholmsområdets första åttavånings-
hus i trä. Det är fyra hus med lägenheter som både har stom-
me och fasad helt i trä. Till exempel väggar, golv, balkonger och 
trappor är byggda av virke som har limmats ihop för att bli så 
starkt som möjligt (limträ). Källarvåningarna är dock byggda av 
betong för att ge byggnaderna stabilitet. Fram till 1994 var det 
förbjudet att bygga bostadshus som var mer än två våningar 
höga i trä. Förbudet hade funnits ända sedan 1800-talet då 
många städer eldhärjades. Det är fortfarande inte så vanligt 
att bygga högre hus i trä istället för betong men intresset ökar 
stadigt. 

Foto: sandra Frank

Shobana Selvarajah, 25 år, projektingenjör på  
Folkhem i Stockholm:
Vad gjorde du i samband med bygget av Strandparken?
”Jag blev involverad när jag gjorde mitt examensarbete på samhällsbyggnads-
programmet på KTH (Kungliga Tekniska Högskolan). jag jämförde för- och 
nackdelar mellan olika huskonstruktioner i trä och betong och tittade bland 
annat närmare på brand- och ljudkrav. Ur miljösynpunkt är trä en förnyelse-
bar resurs att föredra eftersom det ger mindre koldioxidutsläpp än betong. 
Efter mitt examensarbete fick jag anställning på Folkhem”.

2

3

Johan Olsson, 26 år, byggnadsingenjör på  
Tyréns i Norrköping:
Vad gjorde du under bygget av Strömparken i Norrköping?
”Jag gjorde ritningar på hur bäcken skulle se ut. Jag jobbade 
tillsammans med landskapsarkitekter och experter på vatten och 
fiskar. det gäller att se till att vattnet varken är för strömt eller 
stillastående för att passa fiskarna. Bäcken ska ha en viss lutning 
och naturligt sten och grus i botten för att fiskarna ska trivas. Det 
låg redan en del vatten- och avloppsledningar precis där bäcken 
skulle gå. Jag anpassade bäcken så att den påverkar ledningarna 
så lite som möjligt och tog fram ritningar på de ledningar som 
behövde flyttas.”

EN kONSTGjORD BÄCk  
föR fISkAR ATT SIMMA I
 Strömparken i Norrköping går längs med Motala ström 
mitt i stan. Strömmen har flera fördämningar som främst 
lax och öring inte kan simma förbi. Därför ville kommunen 
bygga en 300 meter lång konstgjord bäck för fiskarna 
så att de kan komma fram. Tanken är att sportfisket i 
strömmen ska utvecklas och att alla som besöker parken 
ska kunna se fiskarna simma. I parken finns det också 
lekplatser för barn och trevliga platser att ha picknick på.

Foto: ulrica Heidesjö

Strandparken i Sundbyberg

Strömparken i Norrköping
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Foto: daniel tengvall
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SNART fLYTTAR kIRuNA
Kirunaborna måste ta farväl av sin gamla stad. I Kiruna 
finns Sveriges största gruva och nu ligger staden i 
vägen för järnmalmsbrytningen. Sprickorna i marken 

hotar snart husen i centrum och därför måste en ny stadskärna 
byggas en bit bort. Över 50 olika arkitektkontor från hela världen 
lämnade in förslag om hur det ska se ut. Nu är det bestämt att 
det nya Kiruna ska få en huvudgata med bland annat stadshus, 
badhus och järnvägsstation. En kabinbana byggs från flygplatsen 
via stadskärnan till gruvan. Om stadsflytten går bra kan Kiruna bli 
ett exempel för andra städer i världen som tvingas flytta på grund 
av till exempel klimatförändringar.

Koen Kragting, 32 år, arkitekt  
på White i Stockholm:
Vad gjorde du i samband med förslaget om nya kiruna?
”Uppgiften att flytta en stad är helt unik. Det har varit helt otroligt att få jobba med det. Vi har  
varit ett trettiotal personer från flera arkitektkontor som har jobbat fram förslaget tillsammans. 
Min roll var att se till att våra idéer om nya Kiruna presenterades på ett tydligt sätt som alla   
kunde förstå. det har jag gjort bland annat genom att arbeta fram 3d-modeller, illustrationer 
(bland annat  bilden med kabinbanan här ovan) och cad-ritningar i datorn.”

4

SupERMIkROSkOp SOM  
GRANSkAR SMå DETALjER
Max IV är en synkrotronljusanläggning och kan liknas vid 
ett jättemikroskop som kan avslöja fakta om naturens 
minsta byggstenar. Den består av ett cirkelformat rör som 
det är vakuum i. I röret snurrar elektroner nära ljusets 
hastighet. Elektronerna avger ljus som kan användas för 
att undersöka materials och molekylers mikroskopiska 
uppbyggnad. Max IV förväntas locka tusentals forskare 
från hela världen varje år. Själva röret ligger under jord och 
kommer att ha en omkrets på 528 meter. Det är en meter 
större än Colosseum i Rom. 
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Koen Kragting/White

Johan Nyström, 24 år, snickare  
på Peab i Lund:
Vad gör du under bygget av Max IV?
”Just nu spikar jag form till gjutningen. Jag har 
också satt upp mycket innerväggar inne i tunneln där röret ska 
gå. Hittills har det mest varit grovsnickeri men nu när stom-
men är uppe kommer jag att börja jobba mer inomhus. Vi ska 
snart sätta in ett kök i kontorsdelen, spika lister och sätta in 
dörrar. det roliga med jobbet här är att man inte jobbar ensam 
utan alltid har någon att snacka med.”

5
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DE jOBBAR  
på SVERIGES  
STöRSTA  
BYGGARBETSpLATS
Nya Karolinska Solna (NKS) ska bli landets modernaste 
sjukhus. Här jobbar uppemot 1 500 personer. Möt Ida, 
Jimmie, Klara och Patrik – fyra unga personer som  
stormtrivs med att jobba på bygget.
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Ida Lindkvists jobb är att hålla koll 
på tätskiktet till all grundläggning 
inne på området. 

”Det som är roligt 
inom bygg är att jag 
får nya utmaningar 
hela tiden. Jag älskar 
att utmana mig själv 
och se hur mycket 
jag klarar av” 
Ida Lindkvist

T olv stycken byggkra-
nar svänger sina armar 
över byggarbetsplat-
sen. Inne på området 
schaktas, lastas, spikas, 
borras, gjuts och slipas 

det för fullt. Byggarbetsplatsen på 
gränsen mellan Stockholm och Solna 
är Europas största sjukhusbygge just 
nu. Att det är stort förstår man både 
av jättebyggnaderna som växer fram 
och av de 400 byggbodarna som finns 
inne på området. De blå bodarna har 
byggts ihop till fyravåningshus. I en 
av dem har planeringsingenjören på 

Skanska, Ida Lindkvist, 21 år, sitt 
kontor.

– Jag trivs jättebra. Det som är ro-
ligt inom bygg är att jag får nya utma-
ningar hela tiden. Jag älskar att utmana 
mig själv och se hur mycket jag klarar 
av. Mitt mål är att få prova på så många 
arbetsuppgifter som möjligt så kan jag 
specialisera mig sedan, säger hon.

Fick jobb direkt
Ida Lindkvist är en av de allra yngsta 
personerna på hela bygget. Hon fick 
jobb direkt efter fyraårig teknisk gym-
nasieutbildning. Det sista året gick 

hon på Skanskagymnasiet i Växjö. Då 
fick hon genom sin praktik komma till 
sjukhusbygget Nya Karolinska Solna 
(NKS) och kände direkt att här ville 
hon fortsätta jobba. Och så blev det. 
Ida packade och flyttade från Skåne till 
Stockholm.

– Det är en unik erfarenhet jag får 
här, det kommer inte att byggas ett 
NKS igen. Det är stort och spännande 
och jag får träffa mycket folk, säger hon.

Ida Lindkvists jobb är att hålla koll 
på tätskiktet till all grundläggning inne 
på området. Alla tätskiktsjobb som 
görs på bygget måste dokumenteras så 

kORT OM IDA LINDkVIST:
utbildning: 3-Årigt teKnisKt Program 
PÅ gymnasiet, däreFter ett FJärde År PÅ 
sKansKagymnasiet i växJö
Karriär: PlaneringsingenJör, sKansKa, 
nya KarolinsKa solna (nKs) 
Ålder: 21 År
bor: uPPväxt PÅ landet utanFör lund. 
Bor nu i BandHagen, en Förort till 
stoCKHolm
intressen: Historia (Helst andra världs-
Kriget), läsa, umgÅs med goda vänner.

text: JoHanna ÅFreds
Foto sid 9: sKansKa, Holger staFFansson. Foto övriga: CeCilia larsson lantz 
3d-illustrationer: WHite tengBom team
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– Jag har sett hur allt växer fram. 
Det roliga med det här yrket är att få 
ett kvitto varje dag på vad man har 
gjort, säger Jimmie Skogsberg.

att det går att kontrollera i efterhand 
att det har gjorts på rätt sätt. Ida be-
rättar hur hon samlar in information 
om detta från hantverkarna och foto-
graferar själv alla olika moment som 
görs. En av hennes arbetsuppgifter är 
också att kontrollera att byggmaterial-
et inte innehåller miljöfarliga ämnen.

– Det får inte byggas in några 
farliga ämnen i sjukhuset, förklarar 
Ida Lindkvist.

specialiserat bygge
Sjukhuset Nya Karolinska Solna 
(NKS) kommer att ta emot de pa-

tienter som har behov av den allra 
mest specialiserade vården. Det är fem 
byggnader som ingår, de högsta är elva 
våningar höga. De första åren av bygg-
tiden har gått åt enbart till att spränga 
och bereda marken och efter det att 
gjuta alla väggar, golv och tak i betong. 
När snickaren Jimmie Skogsberg bör-
jade här var det bara grus och 15 meter 
djupa schakt där husen skulle byggas. 
Det har hänt mycket sedan dess.

– Jag har sett hur allt växer fram. 
Det roliga med det här yrket är att få 
ett kvitto varje dag på vad man har 
gjort, säger Jimmie Skogsberg.

vad är sjukhuset  
NYA kAROLINSkA SOLNA (nks)
Stockholms län kommer att öka med drygt  
25 000 personer varje år de kommande åren. 
Därför behövs ett nytt sjukhus.

Det är Europas största pågående sjukhusbygge.

Det blir fem olika byggnader som bland annat 
ska innehålla mottagningar, vårdavdelningar, be-
handlingsrum, operationssalar, forskningslokaler, 
strålbehandling, patienthotell och garage.

Sjukhuset får 600 vårdplatser. Alla patienter 
får eget rum.

118 miljoner kronor kommer att satsas på konst 
som ska utsmycka lokalerna.

All energianvänding (el, värme, kyla) i sjukhuset 
kommer att vara förnyelsebar energi med låga 
koldioxodutsläpp.

Sjukhusets byggkostnad är 14,5 miljarder 
kronor. 

Det första spadtaget togs 2010. Sjukhuset ska 
vara i drift 2017.

Nya Karolinska Solna är Skanskas största pro-
jekt någonsin. Det är Stockholms läns landsting 
som har gett Skanska uppdraget.

(Källa: Skanska och Stockholms läns landsting)

kORT OM  
jIMMIE SkOGSBERG:
utbildning: ByggProgram-
met med inriKtning trä PÅ 
gymnasiet
Karriär: tidigare sniCKare 
PÅ sH-Bygg i uPPsala. nu 
anställd PÅ sKansKa, nya 
KarolinsKa solna (nKs)
Ålder: 27 År
bor: i HallstaviK i uPPland
intressen: dansa Bugg, träna, 
motorsPort.

nya karolinska solna
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Jimmie jobbar skift. Det betyder 
att han jobbar sju dagar i sträck och 
är ledig i sju dagar efter det. Under 
jobbveckorna har han ett rum med 
egen kokvrå och toalett som Skanska 
har ordnat i bodar en bit bort från 
bygget. 

långledigt efter skiftet
Här bor ett helt gäng byggnadsar-
betare från hela landet och umgås 
även kvällstid. När skiftet är slut åker 
Jimmie Skogsberg hem till Hallstavik 
i Uppland och vilar, dansar bugg och 
lagar alla 14 matlådor som behövs till 
nästa jobbvecka. Då äter han både 
lunch och middag på byggarbetsplat-
sen. Jimmie sade upp sig från sitt förra 
snickarjobb för att få arbeta på NKS. 

– Här får jag hålla på med det jag 
helst vill och det är att spika form. Det 
är utmanande och kul att få tänka ut 

egna lösningar. Ena stunden finns det 
ingen vägg, nästa stund står den där!

Jimmie Skogsberg beskriver hur 
snickarna spikar ihop gjutformarna 
som betongen ska pumpas ner i för 
att sedan bli till väggar, golv och tak. 

Får tänka själv
Vissa formar är små och kräver figur-
sågning och mycket trixande. Andra 
formar, som ska vara till exempelvis 
större väggblock, görs i plåt. Då får 
snickarna hjälpa till att koppla lasten 
till kranarna och dirigera den dit den 
ska. Jimmie Skogsberg gillar att jobba 
med äldre, det finns så mycket att lära 
av dem. En annan fördel med jobbet 
på NKS tycker han är all frisk luft. 
Han har knappt haft en arbetsdag 
inomhus på två år.

– När våren kommer är det värt var-
enda dag ute i regn och rusk, säger han.

mer spännande fakta om  
NYA kAROLINSkA SOLNA (nks)
Mer än 7 miljoner meter armeringsjärn an-
vänds i bygget. Det motsvarar avståndet mellan 
Stockholm och Chicago.

444 000 kvadratmeter jord och berg schaktas 
bort, det motsvarar 1 480 000 badkar.

8 000 dörrar ska monteras i det nya sjukhuset.

200 mikrovågsugnar finns i byggbodarna.

300 datorer finns på projektet.

400 byggbodar finns på området.

8,5 olympiska simbassänger kan fyllas med den 
mängd konstruktionsbetong som används. 

30 kilometer är den sammanlagda längden på 
borrhålen till bergvärmeanläggningen.140 hål har 
borrats 220 meter ner i berget under sjukhuset. 
Anläggningen ska lagra värme från sommaren och 
kyla från vintern.

(Källa: Skanska)

”Det är utmanande och kul att 
få tänka ut egna lösningar. Ena 
stunden finns det ingen vägg, 
nästa stund står den där!”
Jimmie Skogsberg

Jimmie jobbar skift. Det betyder att han jobbar 
sju dagar i sträck och är ledig i sju dagar efter det. 
Under jobbveckorna har han ett rum med egen 
kokvrå och toalett som Skanska har ordnat i bodar 
en bit bort från bygget. 
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Inom varje arbetslag finns en ar-
betsledare. Patrik Törnevik jobbade 
först som snickare men har nu vida-
reutbildat sig till arbetsledare, eller 
produktionsledare som hans jobb 
kallas på Skanska. Han är ett stöd för 
snickarna och planerar vilka arbeten 
som ska göras på bygget.

– Nu har jag större inblick i vad 
som händer och jag kan vara med 
och påverka mer. Jag är fortfarande 
mest ute på bygget, berättar Patrik 
Törnevik om sitt jobb som arbets-
ledare.

Till hans jobb hör också att beställa 
fram byggmaterial och göra en tidsplan 
för hur lång tid saker och ting ska ta. 

säkerheten viktig
En viktig del är att se till att alla följer 
säkerhetsbestämmelserna så att ingen 
skadas på jobbet. På byggarbetsplatsen 
ska alla ha bland annat hjälm, skydds-
glasögon, handskar, arbetsskor och var-
selkläder. Det ska finnas skyddsräcken 
och godkända verktyg. Alla anställda 
måste gå utbildningar om hur de ska 
bete sig för att inga olyckor ska inträffa.

ExEMpEL på  
YRkESGRuppER 
SOM ÄR MED OCh 
BYGGER NkS:
Administratör
Arbetsledare
Arbetsmiljöingenjör
Arkitekt
Besiktningsman
Betongarbetare
Betonglärling
Ekonom
Elektriker
Förrådsman
Personalansvarig
Inköpare
Installationstekniker
IT-samordnare
Informatör
Kalkylingenjör
Konstruktör
Kontraktsingenjör
Kranförare
Kvalitetsingenjör
Logistiker
Markarbetare
Maskinförare
Miljöchef
Miljöingenjör
Mätchef
Mättekniker
Planeringsingenjör
Produktionschef
Produktionsingenjör
Projektchef
Projekteringsledare
Projektingenjör 
Redovisningsekonom
Sprängansvarig
Träarbetare (snickare)
Trälärling
Utsättare
Vägvakt

kORT OM pATRIk TöRNEVIk:
utbildning: 2-Årig Ky-utBildning till 
ByggarBetsledare PÅ naCKademin. 
innan det ByggProgrammet inriKtning 
trä (sniCKare) PÅ gymnasiet
Karriär: JoBBade som sniCKare PÅ 
sKansKa eFter gymnasiet. sedan tvÅ 
År tillBaKa arBetsledare PÅ sKansKa, 
nya KarolinsKa solna (nKs)
Ålder: 28 År
bor: uPPväxt i enKöPing, Bor i solna
intressen: FotBoll, Jaga, motionera.

nya karolinska solna

Inom varje arbetslag finns en arbetsledare. Patrik Törnevik jobbade först som 
snickare men har nu vidareutbildat sig till arbetsledare, eller produktionsledare, 
som hans jobb kallas på Skanska. Nedan från vänster: Calle Widquist och  Rolle 
Palmberg pratar om dagens jobb med Patrik Törnevik.
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kORT OM kLARA GuNNARSSON:
utbildning: CivilingenJör i eKosystem-
teKniK FrÅn lunds teKnisKa HögsKola
Karriär: milJöingenJör PÅ sKansKa, nya 
KarolinsKa solna (nKs)
Ålder: 26 År
bor: sundByBerg
intressen: Hästar oCH ridning, träna, 
umgÅs med FamilJ oCH vänner.

Hela sjukhuset byggs på ett sätt som 
är miljövänligt. Det har Stockholms 
läns landsting som har beställt sjuk-
huset bestämt. Det gäller att tänka på 
alltifrån att marken inte ska förorenas 
av kemikalier under byggtiden till att 
belysningen ska dra så lite ström som 
möjligt inne i sjukhuset när det är 
klart. För att hålla koll på detta jobbar 
många med miljöfrågor på bygget.

Miljöfrågor i fokus
Klara Gunnarsson fick jobb som mil-
jöingenjör direkt efter sin examen vid 
Lunds tekniska universitet. Hon brin-
ner för miljöfrågor men säger att det 
var lite av en slump att hon hamnade 
på NKS. Klara hade aldrig varit på en 
byggarbetsplats innan. 

– Det är väldigt kul att jobba här 
eftersom projektet har en så tydlig 
miljöprofil. Alla är medvetna om 
miljö frågorna, säger hon.

Till Klara Gunnarssons arbets-
uppgifter hör att se till att kemikalier 

förvaras och återvinns på rätt sätt. Hon 
tar emot provresultat från vatten- och 
bullermätningar och ser till att hitta en 
lösning om nivåerna är för höga. 

engelska som arbetsspråk
Dessutom ger hon råd om vilka 
byggmaterial som kan användas och 
hur de påverkar miljön. Det finns 
personer från många olika länder på 
sjukhusbygget så arbetsspråket är ofta 
engelska.

– I början gick det knackigt men nu 
har det släppt. Jag har lärt mig alla vikti-
ga byggtermer på engelska, säger hon.

Klara Gunnarsson berättar hur kul 
det är att ”få vara med där det händer” 
och att jobba tillsammans mot ett 
gemensamt mål. År 2017 ska sjukhu-
set vara helt klart och kunna ta emot 
patienter. Då drar de uppemot 1500 
personer som har jobbat här vidare mot 
nya utmaningar. Kanske till ett bro- 
 eller tunnelbygge, en skola, ett shop-
pingcenter, en ny väg eller simhall? ●

Klara Gunnarsson berättar hur kul det är att ”få vara med där det händer” och att jobba tillsammans mot ett gemensamt mål.

Till Klara Gunnarssons arbetsuppgifter hör att se till att kemikalier förvaras och återvinns på rätt sätt. Dessutom ger hon råd om vilka  
byggmaterial som kan användas och hur de påverkar miljön. Nedan i jobbsamtal med den engelske ingenjören Christian Weller.

nya karolinska solna
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SÄkERhET  
– en självklarhet!  
Den svenska byggindustrin ligger i 
topp när det gäller säkerhet. Företagen 
jobbar mycket med arbetsmiljöfrågor 
för att se till att medarbetarna har  
bästa möjliga skyddsutrustning och 
använder den på rätt sätt.  

hjÄLM 
Många hjälmar hämtar  
inspiration från klätterhjäl-
mar. De kan utrustas med 
en rad tillbehör, till exempel 
visir, hörselkåpa och pann-
lampa. (Petzl vertex)

jACkA 
Jackorna har gälla  
varselfärger och  
reflexer för att bygg-
jobbarna ska synas 
bättre i mörker.  
(Worksafe Hi-vis 3 in 1)

hANDSkAR
Smidiga handskar med bra 
grepp tillhör skyddsutrust-
ningen. (Worksafe a10-128)

SkOR
Skyddsskorna har tåhätta och skyddar när  
man kliver på spikar och andra vassa föremål. 
(Puma 642530 S1P HRO)

hjÄRNAN 
Att jobba säkert är mycket en fråga 
om attityder och kunskap. Så att 
man vet hur man ska göra och vilka 
risker man inte ska utsätta sig själv 
och andra för. Alla byggare får förutom en ordentlig 
grundutbildning hela tiden kompletterande utbild-
ningar i arbetsmiljö och säkerhet. (Foto: iStockphoto)

GLASöGON 
Skyddsglasögonen är tåliga mot repor  

och imma och skyddar mot stänk 
och flygande partiklar. Vid arbete 

i dimma föredrar många gula 
glas. (Uvex Racer)

BYxOR
De svenska tillver-
karna av arbetskläder 
är världsledande på 
funktion, passform 
och utseende, anser 
byggbolagen. Byxor 
är till exempel skurna 
så att det ska vara 
bekvämt att sitta på 
huk och stå på knä. 
(Fristad CORD250)

fALLSkYDD 
Det finns en rad selar och 
linor för jobb på hög höjd.  
Ett exempel är linor som 
fungerar som ett bilbälte.  
De rullas ut och in när bygg-
jobbaren arbetar men låser 
sig om man faller.  
(Miller från Sperian)
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DE RITADE OM  
SIN STADSDEL  
Rooble Hussein och Efson Goitom har en mängd idéer om 
hur deras stadsdel borde se ut. För att visa upp sina planer 
tog de dataspelet Minecraft till hjälp.

– Det är ett jättekul sätt att jobba på och inspirerar att  
arbeta vidare med stadsplanering, energi och miljö frågor, 
säger Efson Goitom.
text: JoHanna ÅFreds  Foto: CeCilia larsson lantz

Arkitekter och ingenjö-
rer tar ofta datorn till 
hjälp för att ta fram 
ritningar och förslag. 
Många program krä-
ver en hel del utbild-

ning för att förstå sig på. Minecraft 
däremot är ett dataspel som är lätt 
att lära sig. Där kan man snabbt rita 
upp sin drömstadsdel så att den ser 
ut som den man skulle vilja bo i. Det 
är precis vad Rooble Hussein, Efson 
Goitom och ett gäng andra tjejer och 
killar från Fisksätra utanför Stock-
holm gjorde.

– Vi satsade främst på att göra 
platser där många människor rör sig 
trevligare. Torget till exempel skulle 
kunna bli bra mycket bättre här. Det 
behövs fler bostäder också så därför 
har vi ritat in det med, förklarar 
Rooble Hussein.

Efson Goitom håller med.
– Fisksätra ser inte så kul ut när 

man kommer hit med tåget. Det för-
sta man ser är två pubar. Vi använde 
Minecraft för att visa hur stationen 
kan bli bättre och ritade en stor trap-
pa som leder direkt från perrongen 
upp till centrum, beskriver han.

fAkTA  
MINECRAfT:
Minecraft är ett 
bygg- och även-
tyrsspel i 3d som 
utvecklats av det 
svenska företaget 
Mojang. 
Närmare 60 miljoner 
användare över hela 
världen har regist-
rerat sig för den fria 
versionen. 

frågan:  
       Vad gör  
du på jobbet 
   just nu?
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sandra Hermansson,  
28 år, konstruktör  
på strängbetong i  
Herrljunga:
”Jag ritar betongele-
ment till prefabhus. 
Både ritningar som 
visar hur de ska mon-
teras och tillverknings-
ritningar till fabriken 

som ska göra betongelementen. Just nu handlar det om trappor och våningsplan till bostäder 
och skolor. Det roliga i mitt jobb är att det blir mycket problemlösning tillsammans med andra 
konstruktörer och arkitekter. Jobbet är varierande eftersom alla projekt är unika.”

” Det roliga i mitt jobb är att 
det blir mycket problemlös-
ning tillsammans med andra 
konstruktörer och arkitekter. 
Jobbet är varierande eftersom 
alla projekt är unika.”

En strandpromenad, bättre 
idrottsplats med nytt klubbhus, grill-
platser och parker, cykelbanor och 
en särskild mötesplats för kvinnor är 
några andra av förslagen som kom 
fram. Ungdomarnas idéer har använts 
som underlag när andra boende i 
området också fått tycka till om vad 
de vill förändra.

– Vi lade ut filmen om Fisksätra 
på youtube och den fick jättemånga 
”views”. Vi som känner området bäst 
har gjort en bra bild över vad vår 
stadsdel behöver. Nu kan kommunen 
jobba vidare med vårt förslag som 
grund, säger Rooble Hussein. ●
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VIRTuELLT BYGGANDE
Målet med virtuellt byggande är att 
kunna bygga snabbare, billigare och 
med bättre kvalitet. De som jobbar i 
byggbranschen har en rad smarta da-
torprogram till sin hjälp. I många av pro-
grammen går det att göra 3D-ritningar 
och beräkningar, precis som i Minecraft, 
fast ännu mer avancerat. 
Det börjar bli mer och mer vanligt med 
virtuellt byggande (kallas på byggspråk 
VDC eller BIM). Då byggs en databas upp 
med information om byggnadens mått, 
material, färg, kostnader med mera. Ett 
datorprogram skapar sedan 3D-bilder 
av det som ska byggas. Då får man 
snabbt en överblick över hur till exempel 
stommen ska se ut, hur alla ledningar 
och rör ska dras eller vilka byggdelar 
som behövs. 

MINA kVARTER:
Projektet som Rooble Hussein, Efson 
Goitom och de andra ungdomarna 
i Fisksätra deltog i kallas för ”Mina 
kvarter”. Här får ungdomar får vara med 
och påverka stadsplaneringen i området 
där de bor. Nu vill FN använda samma 
arbetssätt i 300 stadsutvecklingsprojekt 
runtom i världen.
Läs mer om Mina kvarter på: 
www.byggtjanst.se

STADSpLANERING:
Om du börjar jobba som stads- eller 
samhällsplanerare får du chansen att 
vara med och påverka hur framtidens 
bostäder, arbetsplatser, vägar, miljö, 
parker, lekplatser, lokaltrafik, sop-
återvinning och mycket annat ska se 
ut. En stadsplanerare kan ha många 
olika utbildningar, bland annat arkitekt, 
ingenjör, kulturgeograf, miljövetare eller 
sociolog. 
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Christian nordqvist, 25 år,  
kranförare på Havator i linköping:
”I dag har jag lyft väggblock, gipsbuntar 
och takstolar till femton radhus som byggs 
här i stan. När det är dags för takläggning 
kommer jag att lyfta upp tegel på taket. 
Varje dag så brukar jag se över kranen, 
bland annat däck och olja, så att allt är okej. 
Jag har alltid varit intresserad av maskiner 
och tycker att det är fränt att få vara med 

och hjälpa till med de tyngsta jobben på det här viset. Jag gick 
teknikprogrammet på gymnasiet, sen en intern lärlingsutbildning 
till kranförare här på företaget”.

Malin svensson, 25 år, byggnadsingenjör 
och arbetsledare på Veidekke i göteborg:
”Jag är arbetsledare på ett bygge av 32 lä-
genheter i Kungsbacka. I dag har jag jobbat 
med utsättning där jag har markerat var 
väggarna ska sitta och förberett för monta-
ge. Jag jobbar även med inköp av material 
och andra tjänster, just nu håller jag på och 
kollar vilka målare som vi behöver anlita. 
Innan jag kom ut på byggarbetsplatsen 

jobbade jag med projekteringen (förberedelsesarbetet) av det här 
bostadsprojektet inne på kontoret. Jag granskade 3D-modellerna 
som tagits fram i datorn för att se att inga fel smugit sig in.” 

VäCK bilden till liV 
med aPPen aurasma, 
läs mer PÅ sidan 31.
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Brinner För  
BETONG

Sebastian Berglund fick jobb som 
betongarbetare direkt efter gymna-
siet. I dag är han med och gjuter nya 
valv på ett backhoppningstorn inför 
skid-VM i Falun.

– Det är faktiskt väldigt spännande  
att gjuta. Man vet aldrig helt hur 
resultatet ska bli, säger han. 

text: JoHanna ÅFreds   Foto: ulF Palm

se sidan 31 oCH läs om Hur 
aPPen aurasma FunKar
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S ebastian Berglund talar om att han får ”gjutar-
frossa” när han gjuter. När han har hållit på en hel 
dag, och ska se efter hur allt blev efter att betongen 
har hårdnat, känns det både nervöst, roligt och 
spännande. 

– Ingen dag är den andra lik, det är det jag 
gillar. Och att få jobba praktiskt. När veckan är slut känner jag 
verkligen att jag har gjort något, säger han.

Vackrare utsikt från en byggarbetsplats kan man knappast ha. 
När Sebastian Berglund tittar ut kan han se skogar, berg och hela 
staden Falun långt där nere. 

ovanlig arbetsplats
Vi befinner oss 50 meter upp i ett backhoppningstorn på idrotts-
området Lugnet. Här ska det bli skid-VM år 2015 och företaget 
där Sebastian jobbar har fått uppdraget att rusta upp hoppbackar-
na. Nu är han och arbetskamraterna i full färd med att gjuta nya 
bjälklag högst upp i tornet.

– Det är kul att se resultat av det man gör. När jag tittar på VM 
kommer jag att tänka att där har jag varit med och byggt, säger han.

Sebastian Berglund är 21 år. Han gjorde sin praktik flera 
dagar i veckan på företaget Byggpartner i Dalarna när han gick 
byggprogrammet på gymnasiet. 

lätt få jobb
Några månader innan skolavslutningen fick han frågan om han 
ville få anställning. Nu har han redan jobbat två år på företaget 
och får snart sitt yrkesbevis, och efter det högre lön.

– Jag kände mig osäker när jag skulle välja till gymnasiet. Jag ville 
gå en utbildning där det gick någorlunda lätt att få jobb och skapligt 
bra betalt på en gång. Nu känner jag att jag valde rätt, säger han.

Sebastian har redan hunnit jobba på flera olika typer av byggen 
runtom i Dalarna. Han har gjutit väggar till lasarett och hyreshus, 
golv till en industri, fundament till en gångbro och ett kontroll-
rum till en vattenkraftstation. Roligast tycker Sebastian det är att 
”lägga ut, köra slang och gå med vibb”. På betongarnas språk bety-
der det att pumpa betongen in i gjutformen och sedan gå med en 
vibrator som tar bort luftbubblorna innan betongen stelnat.

jobbar tillsammans
– Det är kul att slipa betongen när allt är klart också. Det blir så 
slätt och fint, säger han.
Vilka egenskaper ska man ha för att bli en bra betongarbetare? 
– Man får inte vara rädd för att ta i. Och så gäller det att vara lite 
av en lagspelare och kunna samarbeta. Vi har kul på jobbet. Det 
går inte att gå runt och vara grinig.

Sebastian Berglund fortsätter:
– Att ha någorlunda mycket tålamod är också bra, även om 

jag kanske inte har just det, säger han och skrattar. ●

FaKta om Betong
När betongen hårdnar säger man att den ”brinner” 
eftersom det utvecklas värme under processen. 
Därför går det att gjuta även när det är kallt ute.
 Men betong brinner inte! Det är ett bra byggma-
terial säkerhetsmässigt eftersom eld inte tar på 
betong. Betong tål vatten, väder och vind.
Betong består av cement, sand, grus, vatten och 
tillsatsmedel.

kORT OM  
SEBASTIAN BERGLuND:
Ålder: 21 År
utbildning: Har gÅtt ByggPro-
grammet med anläggnings-
inriKtning, lugnetgymnasiet i 
Falun
bor: lägenHet i Falun
intressen: umgÅs med samBo 
oCH vänner, Kolla PÅ Film, 
Fixa med Bilen
gör just nu: JoBBar som ”Be-
tongare” PÅ HoPPBaCKarna 
i Falun. anställdes direKt 
eFter gymnasiet PÅ Företaget 
ByggPartner i dalarna
FraMtidsplaner: KansKe 
Plugga vidare, möJligen till 
KonstruKtör.

fAkTA SkID-VM:
HoPPBaCKarna rustas  
uPP inFör sKid-vm i Falun 
2015. det väntas loCKa   
uPPemot 200 000 BesöKare.

”Ingen dag är den andra lik, det är det 
jag gillar. Och att få jobba praktiskt. När 
veckan är slut känner jag verkligen att 
jag har gjort något”
Sebastian Berglund
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hALLå 
DÄR… 
… MARIE GOTTSELL,  
byggnadsingenjör  
på företaget  
åhlin och ekeroth i 
norrköping/linköping: 
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blerim bala,  
21 år, golvläggare,  
Varberg:
”För tillfället hoppar 

jag in på några olika företag och då har det 
mest blivit jobb med badrum. Först mäter 
jag och skär till mattan. Sen spacklar jag, 
limmar ytan och lägger på plastmattan. I 
våtutrymmen sätter jag även väggmattor i 
plast. Golvläggare är ett trevligt yrke och lätt 
att lära sig.”

philip norén, 29 år, anläggningsdykare, 
göteborgs dykeriteknik:
”I dag jobbar jag med en pir som går ut i Göta 
älv i Göteborg.  Jag sätter isskydd genom att 
gjuta betong runt träpålarna som bär upp 
pirens fundament. Att vara anläggningsdy-
kare är som att jobba som byggnadsarbetare 
under vatten. Det roliga är att det kan dyka 
upp nästan vilka arbetsuppgifter som helst. 
Jag avslutade nyss ett jobb där jag svetsade 
under vatten i hamnen.”

frågan:  
       Vad gör du     
på jobbet  
   just nu?
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Vad är roligast i ditt jobb?
– Att ingen dag är den andra lik. Det är nya utmaningar 
hela tiden och man blir aldrig fullärd. Jobbet är socialt och 
jag får träffa mycket folk.

Vad gör du på jobbet just nu?
– Jag jobbar med ombyggnationer av både en skola och ett 
seniorboende. Jag ser till exempel till att det finns rätt sorts 
personal ute på varje bygge, har möten med arkitekterna 
som gjort ritningarna, och följer upp ekonomin. Snart ska 
jag börja jobba mer med projekteringsledning. Då får jag 
vara med och arbeta fram hur ett hus ska se ut, var det ska 
placeras och mycket annat helt från grunden.

text: JoHanna ÅFreds  Foto: miKael martinz
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emma reinhardt, 23 år,   
snickare på jM, Kungälv:
”Jag gick byggprogrammet på gymna-
siet och då gjorde jag praktik på Peab 
varannan månad. Efter studenten fick 
jag jobb på Peab där jag arbetade med 
anläggning, till exempel bygge av broar, 
bullerplank och tågstationer i tre år.  
När de varslade för ett år sedan fick jag 
nytt jobb på JM och nu jobbar jag på ett 
husbygge i Kungälv. Jag har inte varit arbetslös någon gång 
sedan jag gick ut gymnasiet”.

jon-petter Högbom, 28 år,  
ställningsbyggare, Högboms  
ställningsmontage, östersund:
”En kompis tipsade mig om att ett 
ställningsföretag behövde extra folk. 
Jag började som timanställd och det 
ledde till heltid. Jag hade inga förkun-
skaper utan lärde mig på jobbet. Efter 
två år sade jag upp mig och började 
bygga ställningar inom oljeindustrin i 
Norge. När jag kom hem startade jag eget företag och har en 
anställd. Det roliga med jobbet är att få vara på olika arbets-
platser nästan varje dag och att resultatet av det jobb man 
gör blir bra.”
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frågan:  
       hur gick det  
till när du fick  
    jobb?

när kom du på att du ville bli byggnadsingenjör?
– Först utbildade jag mig till ridledare och hästskötare men kände 
att det jobbet var för ensamt. Jag ville vara med och skapa något 
från grunden och kände att byggnadsingenjör skulle vara kul.

Hur lång är utbildningen till byggnadsingenjör?
– Högskoleutbildningen är tre år.  Jag pluggade på  Campus 
Norrköping som hör till Linköpings universitet.

Vad gick du på gymnasiet?
– Jag gick naturvetenskapliga programmet.

Hur gick det till när du fick jobb?
– Jag såg en annons i tidningen, sökte och blev kallad på in-
tervju. Jobbet var det första jag sökte och jag fick börja redan 
dagen efter jag var klar med utbildningen.

Vad fick du börja med när du var ny på jobbet?
– Jag var med på en ombyggnation av en skola och fick prova 
på alla bitar i byggprojektet för att lära mig och för att se vad 
som passade mig bäst. Det handlade om alltifrån att vara med 
ute på bygget till byggmöten, tidsplanering, kalkyl och inköp.

Vilka andra arbetsuppgifter har du haft?
– Jag har jobbat som miljösamordnare. Då har jag till exempel 
hållit koll på att alla ute på bygget vet hur avfallet ska sorteras, att 
det inte går åt onödigt mycket bränsle för arbetsmaskinerna och 
att det vi är med och bygger blir så energisnålt som möjligt.

Hur gammal är du och var bor du?
– Jag är 29 år och bor i Ljungsbro utanför Linköping.

Vad gillar du att göra på fritiden?
– Att hålla på med hästar, träffa kompisar, jobba i trädgården 
och att träna löpning och simning.

Vad gör du om tio år?
– Jag trivs bra där jag jobbar så jag arbetar nog kvar. Förhopp-
ningsvis har jag fått ännu mer ansvar i de olika byggprojekten då!

Hayoung Kang, 27 år, planarkitekt, 
på sweco i stockholm:
”Jag gjorde praktik på Sweco när jag  
utbildade mig till civilingenjör i arkitek-
tur. Då fick jag jobba med planeringen 
av den ekologiska staden Tangshan Bay 
Eco-City i Kina, som ska vara klimat-
neutral. Jag var med och samordnade 
arbetet i Sverige mellan de som jobbade 
med planeringen av vatten, avfall,  
energi, arkitektur och stadsplanering med mera. Sedan fick 
jag åka med till Kina och presentera projektet för borgmästa-
ren. Praktiken ledde vidare till en tjänst på Sweco.”
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jÄRNVÄGAR  
vilket roligt jobb 
Daniel Andersson har valt ett yrkesliv längs spåret. I jobbet 
som banarbetare ingår alltifrån att smörja växlar till att röja sly. 
– Bra arbetskamrater och många olika arbetsuppgifter är det 
allra bästa med det här jobbet, säger han. 
text: JoHanna ÅFreds  Foto: martin olson 

I helgen var Daniel Andersson 
i Tjörnarp för att avhjälpa ett 
akut fel. Det hade blivit en 
svacka i banan och det gällde 
att stadga upp några slipers. 
Dagen därpå for han mot 

Älmhult för att ta bort en älg från 
spåret som blivit påkörd av tåget. 

Variation på jobbet
Andra dagar handlar jobbet om att 
smörja växlar inne på bangården i 
den stora järnvägsknuten Hässle-
holm. Eller att vara medhjälpare till 
spårsvetsarna. Eller att gå med röjsåg 
längs spåret för att få bort sly. Det 
måste vara fri sikt så att lokförarna 
kan se signalerna.

– På vintern sandar jag perronger, 
skottar snö och håller växlarna fria. 
Du hör att det är ett väldigt omväx-
lande jobb, säger han.

Daniel Andersson har snart job-
bat som banarbetare på Strukton i två 
år. Innan dess jobbade han med sten-
sättning och rörläggning, men kände 
att det var dags att prova något nytt. 
Nu trivs han så bra på nya jobbet att 
han aldrig vill byta till något annat. 
Målet är snarare att utvecklas och få 
nya arbetsuppgifter inom järnvägen. 
Planen är att bli spårsvetsare.

säkerheten viktig
– Jag hade ingen utbildning inom 
banområdet när jag började här utan 
har fått gå olika kurser inom företaget. 
Till exempel måste alla gå en säker-
hetsutbildning. Det släpps inte en 

tum på säkerheten, alla måste veta vad 
som gäller längs spåret, berättar han.

Det är för säkerhetens skull som 
ingen banarbetare tillåts jobba ensam. 
Det finns alltid med utbildad personal 
som stänger av spåret. Därefter jobbar 
man i grupper på mellan två och tio 
personer, beroende på vad som ska 
göras. 

testas innan jobb
Innan Daniel antogs fick han göra 
både syn, hörsel och rörlighetstest 
och visa att han var fri från alkohol 
och droger. Körkort är också ett krav 
eftersom det blir många bilresor till 
olika platser längs spåret. I Daniel 
 Anderssons fall är arbetsområdet Södra 
stambanan mellan Malmö och Alvesta. 
Även arbetstiderna är varierande.

Många arbetstillfällen
– Jag jobbar både på nätter och helger 
ibland. På dagarna är det svårare att 
stänga av spåren eftersom det är då 
alla vill vara ute och åka tåg. Men jag 
behöver aldrig ligga borta utan åker 
alltid hem till mig och sover, säger 
Daniel Andersson.

I Sverige finns hela 12 000 kilo-
meter järnväg som ska underhållas. 
Utöver det kommer ett okänt antal 
kilometer bangårdsspår och andra 
stickspår. ●

kORT OM DANIEL ANDERSSON:
Ålder: 25 År
Karriär: BörJade som anläggare (stensättning 
oCH rörläggning) direKt eFter Högstadiet. Har 
JoBBat som BanarBetare PÅ struKton i tvÅ År
bor: i vinslöv utanFör HässleHolm
intressen: tyngdlyFtning/styrKeträning,  
FamilJ oCH vänner. Längs spåren jobbar en rad olika  

yrkesgrupper tätt tillsammans. 
Du kan läsa om alla dem på 
www.byggare.com. 
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DOppA DIG I IShAVET ELLER 
EN TROpISk LAGuN
När Kokpunkten öppnar i Västerås 
kan du simma i en upplevelsegrotta 
tillsammans med fiskar och flygande 
fåglar. Med hjälp av 3D-animeringar tas 
du med till regnskogar, vulkaner, öknar 
och islandskap. Äventyrsbadet ligger i ett 
närmare hundra år gammalt ångkraft-
verk. Badet  har en äventyrsfors i ett 
ljud- och ljusisolerat rum och vatten-
rutschkanor som är upp till 550 meter 
långa. Det ovanliga badhuset är byggt i 
åtta våningar.

VIkTLöS I GöTEBORG
Helix är namnet på Lisebergs nya att-
raktion. Det är en berg- och dalbana som 
ska bli 41 meter hög och 1,4 kilometer 
lång. Maxhastigheten är hela 100 kilo-
meter i timmen! Det är den första banan 
med dubbelacceleration i Europa.  Vid sju 
tillfällen kommer passagerarna vara upp 
och ner och vid fyra tillfällen kommer 
de som åker att uppleva en känsla av 
viktlöshet.

Nu SjuNGER VI  
TILLSAMMANS!
Sollidenscenen är mest känd för sin 
Allsång från Skansen. Scenen är 75 
år gammal och har precis rustats upp 
rejält. Den är nu så stor att den rym-
mer en hel symfoniorkester. Scenen 
har också fått ett rejält tak av far-
tygsplåt. Teknikrummet finns numera 
nedsprängt i berget under scenen. 
Publiken har fått dubbelt så många 
sittplatser. En del av de nya bänkarna 
är gjorda av trä från de gamla ekarna 
som stod bredvid scenen!
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ROLIGA  
BYGGEN

Visst är det roligt att gå på konsert, åka berg- 
och dalbana och åka skateboard? Och lika kul 
att få vara med och bygga anläggningarna!
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30 000 SITTpLATSER föR SpORT-  
OCh MuSIkÄLSkARE
På nybyggda Tele2 Arena kan du gå på konserter, fotbollsmatcher, 
motorsporttävlingar och mycket annat. Arenan ligger strax intill 
Globen i Stockholm. Tack vare ett skjutbart tak kan arenan användas 
året runt. Det tar tjugo minuter att stänga hela taket om det skulle 
börja regna. Anläggningen kostade runt 3 miljarder kronor att bygga. 
Under byggtiden arbetade som mest 1 600 personer om året med 
olika uppgifter som hade med bygget att göra.

SkATEBOARD OCh kLÄTTRING 
på GAMMALT BåTVARV
När du är i Malmö kan du passa på att 
åka skateboard i Stapelbäddsparken. 
Anläggningen har gjutits av 10 vägar-
betare och det gick åt 1200 kubikmeter 
betong. Tidigare låg Kockums varv på den 
här platsen. Stapelbädd är från början 
namnet på det lutande plan av trä eller 
betong som båtarna låg på när de bygg-
des. Förutom skateboardåkning finns här 
även klätterklippor för de som ägnar sig 
åt bouldering och en roller derbybana för 
rullskridskoåkning. En av de gamla varvs-
byggnaderna intill är idag ett kulturhus 
för ungdomar.

fuLLT öS I TIERp
På Tierp Arena i Uppland har 13 Europarekord av 
totalt 16 möjliga satts. Du kanske undrar över 
sporten? Det handlar om världens snabbaste 
motorsport- dragracing. I den snabbaste klassen 
accelererar bilarna från 0 till 500 km/h på fyra 
 sekunder. Tävlingssträckan är bara 300 meter 
medan bromssträckan är hela 800 meter! Betong-
banan i Tierp är den enda i sitt slag i Europa. Den 
består av närmare hundra stycken stora betong-
plattor som sitter ihop med stålstavar som glider 
inne i en plasthylsa. På så sätt kan inte plattorna 
börja skifta i höjd med tiden. Läktarna är dock helt 
gjorda i trä och har 20 000 sittplatser.

Fo
to

: g
at

uk
on

to
re

t/
m

al
m

ö 
st

ad

Fo
to

: l
en

a 
s k

og
sb

er
g

Fo
to

: m
at

tia
s K

lo
ck

ar

fORTS.

ROLIGA
BYGGEN  

24 



Muraren Caroline Flink är i full färd med att mura upp väggarna i ett 
väldigt speciellt hus i Bollnäs. Det ska bli ett passivhus som har goda 
chanser att bli det mest energisnåla som har byggts norr om Dalälven. 
text: JoHanna ÅFreds  Foto: anders nordlén

 Murare är ett av 
de allra äldsta 
byggyrkena. 
26-åriga Caroline 
Flink utbildade 
sig till murare på 

gymnasiet. I dag är hon med och byg-
ger upp väggarna i ett hyreshus med 
sju våningar i Bollnäs.

– Det har varit lätt att få jobb. Jag 
fick min första anställning dagen efter 
att jag slutade gymnasiet, säger hon.

Över tid har byggteknik och 
material förändrats, men murarens 
hantverksskicklighet behövs fortfaran-

Forts.�

hÄNDER för  
hantverk 

Muraren Caroline Flink och 
murarlärlingen Oskar Svens-
son bygger en vägg. Lättbe-
tongblocken lyfts på plats och 
limmas ihop med ett särskilt 
lättbetonglim. Efter det ska två 
olika lager isolering på och till 
sist ett nät som de ska sätta 
puts på. Sedan är ytterväggen 
klar för målarna att måla på!
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Här ska det bli ett fönster. Caroline Flink mäter 
ut hur stora lättbetongblock som får plats.

Oskar Svensson lyfter på ett betongblock och Caroline Flink 
förbereder med en tandad limskopa. Ränderna i limmet gör 
att blocken fäster bättre.

I stenkapen får blocken rätt storlek.

Med hjälp av mursleven skrapar Caroline bort 
limmet som har trängt ut mellan stenarna.

Lättbetonglimmet blandas.

kORT OM CAROLINE fLINk:
gör: JoBBar som murare PÅ söderHamns  
Fasadrenoveringar
Ålder: 26 År
bor: villa i Bollnäs
utbildning: Bygg- oCH anläggningsProgrammet PÅ 
gymnasiet, inriKtning murare
Karriär: FiCK JoBB som murare direKt eFter gymnasiet. 
Har även HaFt eget enmansFöretag en Period
FraMtidsMÅl: ”att sPeCialisera mig PÅ  
sKorstenar, KaKelugnar oCH Kaminer”
intressen: tävla i motoCross, Fixa oCH renovera  
Hemma, Hundar.

de ofta vid husbyggnad. Just nu jobbar Caroline Flink på 
ett ovanligt spännande bygge. Det är ett av de allra mest 
miljövänliga och energisnåla husen, ett passivhus, som ska 
byggas. Väggarna är nästan dubbelt så tjocka som i vanliga 
hus och det krävs stor noggrannhet för att få allt perfekt. I 
framtiden kommer mycket av allt som byggs att göras med 
liknande energismarta byggmetoder.

– Väggarna ska vara en halv meter tjocka! Efter att jag 
har murat lägger jag på två isoleringslager. Sen är det dags 
att sätta nät och putsa, förklarar Caroline Flink. ●

”Det har varit lätt att få jobb. Jag fick 
min första anställning dagen efter 
att jag slutade gymnasiet”
Caroline Flink
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hyresgästernas kroppar 
ska värma husen

Bollnäs Bostäder bygger 24 hyreslägenheter som har 
god chans att bli de mest energisnåla norr om Dalälven.

illustration: Passivhuscentrum
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  johan Hillman, 25 år,  
sprängare på strabag 
i stockholm:

”Efter tekniskt program på gymnasiet gick jag 
en 2-årig KY-utbildning (kvalificerad yrkesut-
bildning) med inriktning på anläggning, väg- 
och berg. Jag fick jobb som sprängansvarig 
på Züblin Scandinavia direkt efter examen. Jag jobbade på deras 
etapp Södermalmstunneln på Citybanan i nästan tre år. Efter det 
fick jag jobb på Strabag där vi håller på att utöka de befintliga 
tunnelrummen under Värtaverket. Där planerar Fortum att bygga 
ett flislager som sedan ska förse Stockholm med biogas.”

ida Harju, 24 år, civilingenjör  
och trainee på nCC i stockholm:
”Jag gjorde mitt examensarbete på NCC:s etapp 
Norrströmstunneln på Citybanan, en tunnel 
som ska gå under Stockholm. Jag vill inrikta mig 
på bergarbeten. I höstas blev antagen till NCC:s 
traineeprogram redan innan jag hade tagit ex-
amen från civilingenjörsutbildningen (inriktning 
väg och vatten) vid Luleå Tekniska Universitet. 
Traineeprogrammet innebar att jag fick anställ-
ning och lön samtidigt som jag får gå ett särskilt utbildningsprogram 
inom företaget. Som trainee får jag prova på många olika typer av 
arbetsuppgifter för att hitta det som jag trivs bäst med. Alla i min 
klass har fått jobb efter examen men att just få gå ett traineepro-
gram känns extra kul. Jag har lärt mig nya saker varje dag”.
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frågan:  
       hur gick det  
till när du fick  
    jobb?

 •  Passivhus värms upp genom att hålla kvar den energi som redan 
finns i huset. Vi människor och våra hushållsapparater alstrar mycket 
värme. Utöver det behövs bara ett litet extra tillskott av energi. 

•  I passivhus finns inga element under varje fönster.

•  Ett passivhus har täta väggar, tak och golv. Värmen i rumsluften an-
vänds för att värma den kalla luften som kommer in genom ventilatio-
nen med hjälp av en värmeväxlare. Solenergi utnyttjas för att värma 
både hus och varmvatten. 

•  Ett passivhus har ofta nästan dubbelt så tjocka väggar som andra hus. 
Ljudnivån i ett passivhus är väldigt låg tack vare de tjocka väggarna 
och extraisolerade fönster.

Läs mer: www.passivhuscentrum.se och  
www.bollnasbostader.se

Här är Huset som Caroline Bygger
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3KranFörare
Manövrerar kranen från antingen en 
hytt uppe i krantornet eller fjärrstyr den 
från marken.

Väg- oCH anläggningsarbetare
Arbetar med att anlägga 
gator, vägar, broar, parker, 
trädgårdsanläggningar och 
mycket annat.

betongarbetare 
Arbetar med armering av betong-
konstruktioner, gjutning, golvlägg-
ning och montering av betongele-
ment.

MasKinFörare 
Manövrerar grävmaskiner och 
schaktar för byggnadens grundlägg-
ning men även för markplanering 
kring byggnaden.   

platsCHeF
Ansvarar för hela byggplatsen, 
planerar byggproduktionen och 
sköter ekonomin.

entreprenadingenjör
Arbetar med inköp till bygget 
och uppföljning av kalkyler och 
tidsplaner.

signalteKniKer
Ansvarar för installation och underhåll 
av signalsystem vid järnvägen.

banarbetare
Arbetar med att lägga och underhålla 
räls och bangårdar.

VI jOBBAR  
på bygget 
På en byggarbetsplats finns många 
olika arbetsuppgifter och flera olika 
yrkeskategorier samarbetar där.
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läs mer på  
BYGGARE.COM  
om olika yrken 
och vägen dit
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14

utsättare
Gör mätningar innan ett   
bygge påbörjas för att t.ex. 
ett hus, bro eller väg ska 
hamna på exakt rätt plats 
med exakt rätt mått.

taKMontör
Monterar både tätskikt och värmeisolering, 
utomhus och ofta på hög höjd.

golVläggare
Arbetar inomhus och lägger golvens 
ytskikt med olika material, t.ex. linoleum, 
kork eller plast.

VVs-Montör
Installerar värme, vatten och 
 sanitet i t.ex. badrum och kök.

träarbetare (sniCKare)
Är med både tidigt och sent i 
byggprocessen och kan ha väl-
digt olika arbetsuppgifter.

eleKtriKer
Installerar allt som handlar om el, 
så som centraler, brytare,  belysning 
m.m.

MÅlare
Arbetar med byggnadens ytskikt 
både utomhus och inomhus.

plÅtslagare
Arbetar mestadels utomhus med 
allt som rör plåtarbeten så som 
tak, fönsterbleck m.m.

plattsättare 
Gör underarbeten så som fuktiso-
lering och klär innerväggar eller 
golv med kakel, klinker, konst-
betongplattor eller mosaik. 

arbetsledare
Ansvarar för att tidsplanen följs 
och att rätt resurser finns på rätt 
plats i rätt tid.

ställningsbyggare
Monterar de ställningar som 
 byggets olika yrkesgrupper behöver 
för att kunna lösa sina uppgifter.

VäCK bilden till liV 
med aPPen aurasma, 
läs mer PÅ sidan 31.
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jOBBA 
uTOMLANDS

BYGG - 
pROCESSEN 
– sÅ FunKar den!  

IDé/BESTÄLLNING
Kunden, eller byggherren som är ett 
annat ord för beställaren, bestämmer sig 
för att satsa på ett byggprojekt. Ofta är 
det byggingenjörer som utför beställa-
rens arbete.

pROjEkTERING
Bygget planeras i detalj. Först 
handlar det om att rita och kon-
struera. Sedan planeras systemen 
för el, ventilation och annat. I  
projekteringen används mycket IT 
av de arkitekter, civilingenjörer och ingenjörer 
som arbetar som konsulter.

pRODukTION
Bygget pågår. Jobbet innehåller 
många delar och involverar en lång 
rad specialister som t.ex. yrkes-
utbildade anläggningsarbetare, 
sprängare, anläggningsmaskinfö-
rare, betongarbetare, träarbetare 

(snickare), murare, plattsättare, golvläggare och 
ställningsmontörer. På bygget finns även in-
genjörer som arbetar med utsättning/mätning, 
kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt arbetsleda-
re som kan ha olika utbildningar. Platschefen 
styr på själva bygget. Han eller hon kan ha 
gått en utbildning inom yrkeshögskolan eller 
vara högskoleingenjör. Den som är ansvarig 
för hela projektet är Projektchefen, som ofta är 
civilingenjör.

föRVALTNING
Bygget är klart. Nu ska det 
vårdas för framtiden och 
vid behov byggas om och 
rustas. Fastighetstekniker och 
fastighetsingenjörer sköter 
förvaltningen.

1
2

3

4

Erik Backteman på Rambölls kontor i Indien. Foto: Privat

erik backteman, 26 år, byggnadsingenjör, ramböll:

”
Just nu jobbar jag på Rambölls kontor i staden Chennai i Indien. 
Många jobbar på lördagar här men på min arbetsplats har vi valt 
längre arbetsdagar istället, nästan nio timmar, för att kunna vara 
ledig hela helgerna istället.  Mycket är annorlunda mot hemma. 

Trafiken till exempel är helt vansinnig och alla tutar hela tiden. För att överhu-
vudtaget kunna komma till jobbet har jag en privatchaufför som kör mig. Innan 
jag kom hit jobbade jag med vatten och avlopp på företagets kontor i Linköping. 
Min uppgift nu är att vara kontaktperson mellan Sverige och Indien. Jag fördelar 
arbetet här och handleder en grupp indiska ingenjörer som ritar delar av olika 
svenska byggprojekt. De gör allt jobb i 3D i datorn. Efter det skickas ritningarna 
hem till Sverige där de används ute på olika byggen. Det är en grym erfarenhet 
att jobba utomlands. Det blir ju något helt annat att bo och jobba i ett land jäm-
fört med att resa runt som turist.”

Fredrik Lindkvist 
Foto: Johanna Åfreds

Under tiden på JM:s Oslokontor arbetade Fredrik Lind-
kvist med bostadsprojektet Heggeodden sydväst om 
Oslo. illustration Jm

Fredrik lindkvist, 29 år, projekteringsledare, jM:

”
Jag har jobbat fem månader på JM:s huvudkontor i Oslo. Till mina 
arbetsuppgifter hörde marknadsföring, prissättning och annat 
som har med ekonomin i ett byggprojekt att göra. Språket gjorde 
det lätt att jobba i Norge, men annars så var en hel del saker 

annorlunda. Arbetsdagen är kortare där. Lunchen var bara 20 minuter och då åt 
alla mackor. Under studietiden pluggade jag på Nya Zeeland en termin. Nu är jag 
tillbaka på JM i Sverige men jag kan absolut tänka mig att jobba utomlands igen. 
Det är väldigt kul att komma ut och lära känna ett annat land.”
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kOLL  
på  
BYGGENA
Är det något pågående bygge som du är lite extra 
intresserad av? Håll koll på det via webbkamera.
www.webbkameror.se/byggkameror
Bild: söderköping, skanska/Webbkameror

vill du  
VETA MER?

1.  Ladda ner den kostnadsfria appen  
aurasma från Appstore eller Google play.

2.  För att kunna se filmerna i tidningen 
behöver du följa Byggarecom i Aurasma.

3.  Välj ”A”-loggan längst ner, gå till  
förstoringsglaset och sök fram  
”byggarecom” och välj ”Follow”.

4.  Därefter kan du använda Aurasma på 
markerade bilder.

aurasmaBilder i denna tidning: sidorna 17, 18, 28 och 29

frågan:  
       Vad gör du     
på jobbet  
   just nu?

Markus Håkansson, 
21 år, anläggnings-

arbetare på peab i lund/Malmö:
”Jag jobbar med att smalna av en väg i Malmö 
för att bygga en gång- och cykelbana bredvid. 
Vi bryter upp gammal asfalt, lägger plattor på 
gångbanan och sätter en allé med träd mellan 
bilvägen och cykelbanan. Att vara anläggningsarbetare är väldigt 
varierande. Det kan handla om alltifrån att lägga kabelrör, gräva 
för vatten- och avlopp till att bygga vägar. De roligaste jobben är 
när man får vara med från början till slut.”

sabina tjärnlund, 20 år, plattsättare på  
aC golv och plattsättning i umeå:
”Jag sätter plattor inne på en toalett i polishu-
set i Umeå. Jag började med att spackla golvet, 
sen ska jag på med klinkers. Innan jag kan 
kakla väggarna satte jag upp gipsväggar och 
tätskikt. Jag har jobbat två år och hunnit göra 
många badrum, kök och tvättstugor. Jobbet som plattsättare är 
väldigt kul, det är mycket pyssel och knåp.”

Fo
to

: P
riv

at

Hos sveriges byggindustrier (bi) som är 
byggföretagens bransch- och arbetsgivarför-
bund med över 3 200 medlemsföretag (bygg-, 
anläggnings- och specialföretag) kan du hitta 
mer information om branschen, antalet före-
tag och anställda.  www.bygg.org

målbeskrivningar för de olika byggnadsarbetar-
yrkena finns hos Byggnadsindustrins yrkes-
nämnd, www.byn.se. där kan du också läsa 
om hur du utbildar dig till de olika yrkena och 
vad som ingår i utbildningen. 

mer om byggsektorn, branscher och yrken 
 hittar du på www.blisamhallsbyggare.se. 
skapa samhället på riktigt!

nyheter från byggbranschen läser du på  
www.byggindustrin.com

information om utbildningar som leder till 
jobb i byggbranschen finns på  

www.byggare.com
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anledningar 
ATT VÄLjA BYGG

www.byggare.com

BAvs: sveriges Byggindustrier, Box 5054, 102 42 stockholm


